چک ليست ارزيابي پوشش وحريم بيمار در درمانگاهها
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دانشگاه علوم پزشكي و

تاريخ بازنگري98/5/1:

خدمات بهداشتي،درماني
تهران

نام بیمارستان:

واحد درمانگاهی

تاريخ بازديد:

سنجه ها

رديف محورها

2

رختكن بيماران زن و مرد مجزا مي باشد.

4

ساختارفيزيكي

1

سرويس بهداشتي بيماران زن و مرد مجزا مي باشد.

3

5

9
10

امكانات وتجهيزات

8

اتاق هاي رختكن در محل تردد و در معرض ديد نمي باشد.
اتاق هاي تزريقات و پانسمان و الكتروکارديوگرافي بيماران مرد و زن مجزا مي باشد.
چيدمان تخت ها معاينه و انجام پروسيجرهاي تشخيصي -درماني و واحد تزريقات و......به گونه
اي است که ،در معرض ديد و تردد افراد متفرقه قرار نمي گيرند.
اتاق معاينه از اتاق ويزيت جدا است.
پرده سقفي يا پاراوان سالم به تعدادکافي در تمامي اتاقهاي درمانگاه براي حفظ حريم

6
7

بازديد کننده:

بيماروجوددارد.
پنجره هاي درمانگاه داراي پرده مي باشد.
ملحفه،لباس مناسب،گان،روسري ،به تعدادمناسب وجود دارد.
درب اتاق رختكن بيماران قفل دارمي باشد.

12

تابلوي مشخصات هر اتاق باالي درب ورودي همان اتاق نصب است.

13
14

ورودي واحد

11

انتقال بيمار ناتوان برروي تخت به وسيله ي پوششهاي برزنتي با ميله هاي متحرك انجام مي شود.

درب ورودي نصب مي شود.
استفاده مي شود.

پوشش بيماران

17

تابلوي ورود ممنوع حين انجام پانسمان ومعاينه و  ...براي جلوگيري از ورود سايرافراد روي
در زمان انتقال بيمار به اتاق عمل وپاراکلينيك از ملحفه بر روي بيمارو از پوشش مناسب(شنل)

15
16

درب ورودي کنترل شده مي باشد(.نگهبان،آيفون،قفل کددار)

18

بيماران بيشتر از زمان مورد نياز معاينه و فرايندهاي باليني برهنه نيستند.
حريم بيمار قبل وحين انجام اقدامات تشخيصي _درماني و مراقبتي باکشيدن پرده ي کنار تخت و
يا استفاده از پاراوان حفظ مي شود.
مناطقي از بدن بيمارکه در مراحل انجام معاينه و فرايندهاي درماني نيازي به مداخله نداردپوشانده
مي شود.

19

براي انجام معاينه بيمار (بخصوص معاينه مناطق حساس) از بيمار اجازه گرفته مي شود.

20

حتي المقدور همگن بودن پزشك،پرستار،بيمارياررعايت مي شود.
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21

بيماران تك به تك و کامال مجزا در اتاق معاينه پذيرش مي شوند.

22

آماده نمودن بيماربراي معاينه و انجام پروسيجرها توسط فرد همگن صورت مي گيرد .
يكي از پرسنل همگن يا همراه بيمار در حين انجام معاينه يا انجام فرايند تشخيصي و درماني

23

25
26
27
28
29

عامل ارائه كننده خدمت(انطباق)

24

توسط پزشك غيرهمگن ،کناربيمارحضوردارد.
در صورت انجام مانيتورينگ چست ليدهاحتي االمكان توسط پرسنل همگن چسبانده مي شود.
تنظيم وضعيت بيمار ( )Positioningيا کمك در  OOBحتي المقدور توسط پرسنل همگن
انجام مي شود.
افراد غيرضروري در حين انجام معاينه ،پروسيجريافرايندهاي درماني وتشخيصي يا نظافت
بيمارازاتاق خارج مي شوند.
در معاينات نواحي حساس نظير تناسلي ،پستان و ...دستكش پوشيده مي شود.
کارکنان در زمان ورود به اتاق معاينه ،انجام فرايندهاي تشخيصي درماني ورود خود را اعالم مي
نمايند.
انتقال بيماران با همراهي يك نفر از کادر پرستاري همگن انجام مي شود.
0

